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HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald

Hvad gør man i tilfælde af:
Fødsel:
• Er forældrene gift, skal der ikke foretages noget,
da anmeldelsen sker automatisk via sygehuset.
• Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på
www.borger.dk.
• Er forældrene ikke gift skal forældrene senest
14 dage efter fødslen anmelde faderskabet via
www.borger.dk. Hvis ikke den er indgivet inden
14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Navn:
Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet døbes/
navngives. Se evt. om navne på:
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navn
Navngivning ved dåb:
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via
www.borger.dk
Navngivning uden dåb:
Forældrene navngiver barnet via www.borger.dk
inden seks måneder fra fødslen.
Navneændring:
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning
med NemID på www.borger.dk . Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller
kommune) som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn.
Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med
sit NemID. En navnændring koster 490 kr.

beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandligen
kan begynde, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen - Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af
din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.
Vielse:
Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til
sognepræsten på tlf. 75 34 50 61 eller ken@km.dk,
og aftale tidspunkt for vielsen.
Dødsanmeldelse- anmodning om begravelse:
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i
folkekirken kontaktes den stedlige præst, hvor der
aftales tidspunkt for den kirkelige handling. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller
navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand
dødsfaldet via www.borger.dk
Attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.
Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en
navneændring eller navngivning af dit barn, kan du
rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemID, eller borgere
der af en eller anden grund ikke er i
stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden:
www.personregistrering.dk eller kom
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.
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Persondataforordningen
HAR FÅET
MANGE KONSEKVENSER

Persondataforordningen er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af person følsomme oplysninger i Den Europæiske Union
(EU).
Men den får også konsekvenser langt ned
i vore daglige rutiner og gøremål. I kategorien ”personfølsomme oplysninger” hører selvfølgelig cpr. numre. Men ifølge EU
hører også alt det, som kan rubriceres under: Religion/kirke/tro!

Ikke længere e-mails

I dag retter rigtig mange henvendelse til
sognepræsten eller kirkekontoret via email, i forbindelse med ønske om en kirkelig handling (dåb, bryllup eller begravelse)

– eller hvis man har spørgsmål vedr. attester. Det er hurtigt og det er nemt. Rigtig
mange e-mail konti er dog såkaldte gratis
services (gmail/hotmail mm.) og er derfor
ikke ”sikker mail”.
Hvis det er en sådan e-mail konto man
har, må man med den nye forordning,
desværre ikke længere, rette henvendelse
til sognepræsten pr. mail i forbindelse
med ønske om kirkelig handling.
Ligeledes må præsten heller ikke besvare
en sådan mail, da den kan hackes og oplysningerne kan misbruges. Har man
”sikker mail” må man fortsat gerne benytte
sig af digital post.

DERFOR:
I forbindelse med ønske om en kirkelig handling, skal man
fremover tage personlig kontakt
(f.eks. pr. telefon) til sognepræsten/kirkekontoret
og aftale nærmere.
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på Filskov Kirkegård
Som ﬂere nok har opdaget, er der allerede
sket forandringer på kirkegården i Filskov.
I afdelingen foran kirken er vi færdige med
de store omlægninger. Stier er lagt om
med et materiale, der
er lettere at
gå og køre
på. Tomme

gravsteder, som
med tiden skal
indgå i parkanlægget, er plantet til med træer,
buske og stauder. Flere vil blive tilplantet
efterhånden.
Bag kirken er arbejdet med at lægge stier
om til plæne så småt i gang. Der mangler
lige lidt, som bliver færdiggjort i 2019. Gruset, helt inde ved kirken og stierne i yderkanterne, bliver lagt om med samme materiale som foran kirken, så besøgende kan
komme rundt, uden nødvendigvis at gå på
græsset.

Der er lavet nye anlæg til kombinationsgravsteder. Det vil sige gravsteder, hvor
halvdelen er plæne. Vi har anlagt et par
stykker, for at vise hvordan det kan se ud,
og håber der vil blive taget godt imod
dem.
Det har været en dejlig sommer med masser af sol og varme. Stauderne har stået i
fuldt ﬂor, og insekterne har sværmet omkring. Vi er så heldige at vi
har et godt vandingsanlæg,
som kan køre om natten.
Dette betyder, at vi ikke har
været mærket af tørken,
som på mange andre kirkegårde.
Vi har besluttet at åbne for
ﬂere alternativer for grandækning i afdelingen med
plænesten. Hvor man før kun måtte pynte i
vaserne, må man nu også gerne, efter den
1. december, binde gran på et tov og lægge det omkring stenen. Vi anbefaler, at der
ikke anvendes ståltråd, men i stedet bomuldsgarn, da ståltråden laver rustpletter på
stenen.
Britt Hygum Pedersen, graver
Filskov kirkegård
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RENOVE
AF BLÅHØJ

KIRKE
Den 24. oktober gav Viborg Stift
sin endelige godkendelse af renoverings projektet for Blåhøj kirke.
Det betyder, at vi omsider kan
komme i gang med det projekt,
som har været i støbeskeen siden
2011, lige fra de første spæde ideer
– til et endeligt udarbejdet projekt
med tegninger – og nu 7 år
senere: En endelig godkendelse!
Vi glæder os meget til at
komme i gang.
I forbindelse med renoveringen lukkes
Blåhøj kirke fra den 1. januar 2019,
og der forventes en byggeperiode på
ca. 8 mdr. Vi håber, at Blåhøj kirke
står klar til genindvielse i begyndelsen
af september 2019.
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Beskrivelse af renoveringen

Den overordnede tanke bag renoveringen
af Blåhøj kirke er ønsket om et fleksibelt
kirkerum med mulighed for at ”skabe rum
i rummet”, samtidig med at nuværende siddepladser så vidt muligt bevares. Det vil
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ERING
Fortsætter på næste side ➤

I hele byggeperioden er
Blåhøj kirke lukket.

ert

ke
res.

Det betyder i praksis,
at alle kirkelige handlinger
for Blåhøj sogn,
vil ﬁnde sted i Filskov kirke,
ligesom søndagsgudstjenesterne
i byggeperioden
kun afholdes i Filskov kirke.

Der sættes kirkebil ind efter behov
ved kontakt til Frydensbjerg Taxi.
I forbindelse med jordbegravelser,
kan jordfæstelsen fortsat foregå
på Blåhøj kirkegård.

Den forudgående højtidelighed
vil dog foregå fra Filskov kirke,
hvorefter der
køres til Blåhøj kirkegård.
Dåb, konﬁrmation og bryllupper i
Blåhøj vil i byggeperioden
også blive påvirket, og forrettes i
Filskov kirke.
Således vil Forårets konﬁrmation
for konﬁrmander fra Blåhøj,
ﬁnde sted i Filskov kirke
søndag den 5. maj kl. 10.00.
Det er naturligvis stadig kun
konﬁrmander fra Blåhøj, der bliver
konﬁrmeret denne dag, og deres
gæster, som fylder kirken.
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sige, at kirkerummet skal kunne møbleres
alt efter om anledningen kræver nærvær
og samling, eller der er mange til stede.
Derfor bliver de to øverste bænkerækker i
hver side erstattet af stole, som kan ﬂyttes
eller ændre opstilling efter behov og anledning. Når vi eksempelvis har ”Aftensang” i
kirken, er ønsket at ”rykke sammen”, og skabe et ”mindre rum i rummet”.
På samme måde vil det være fordelagtigt, at
kunne ommøblere når der er børn i kirken
– alt efter målgruppe og anledning: Om det
er BabySalmesang, MiniSalmesang, Minikonfirmander mv.
Det er ud fra samme ønske, at de tre nederste rækker bænke i det sydvestlige hjørne
erstattes af stole, som kan ﬂyttes rundt efter
behov – eller helt friholdes om nødvendigt.
På den måde kan arealet benyttes som børne og kor hjørne, eller inddrages i forbindelse med koncertarrangementer – kirkekaffe og lignende.
For yderligere at styrke kirkerummets ﬂeksibilitet, gøres døråbningen mellem skib og
tårnrum bredere. På den måde kan vi, når
behovet er der, udvide kirkerummet, ved at
kunne åbne ind til tårnet, og dermed skabe
ekstra siddepladser. Tårnets nederst etage er
desuden tænkt at kunne benyttes som undervisningslokale; og i forbindelse med afholdelse af bl.a. ”De 9 læsninger”, nytårsgudstjenester, høstgudstjenester og kirkekaffe i almindelighed, skal tårnet også have
funktion af ”samlingsrum” og ”café”. Tårnets
1. sal bliver depotplads, mødelokale og tekøkken til brug ved diverse arrangementer.
Det er Thomas Meedom-Bæch, fra Meedom-Bæch arkitekter MAA, Viborg, som er
arkitekt på projektet og som har udarbejdet
tegningerne.
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RENOVE
omfatter
Tårnet
- Tårnrummets underetage

Yderdøren i tårnets underetage tilmures.
Våbenhuset bliver dermed igen kirkens
indgang, som den var oprindelig.
Døren indtil skibet gøres bredere. Toilet og
køkken nedlægges og murerne nedbrydes.
Der findes et nyt og handicapvenligt toilet
på kirkegården i graverbygningen. Køkkenet ﬂyttes til tårnets 1. sal. Derved får vi et
større og mere anvendeligt rum til mange
forskellige funktioner: Undervisning, café
og som ekstra siddepladser ved kirkelige
handlinger.

Tårnet
- Tårnrummets 1. sal

Der kommer ny trappe op til 1. salen som
tager mindre plads op end den nuværende. På 1. salen indrettes der mødelokale,
depotplads og et godt te-køkken, som kan
bruges i forbindelse med kirkelige arrangementer.

Ny gulvbelægning

For at skabe sammenhæng og et ensartet
udtryk for tårn – våbenhus - skib og kor
skiftes gulvet til ens gule teglﬂiser.
For at opnå bedst mulig ﬂeksibilitet og tilgængelighed sænkes gulvet til koret til
samme niveau som skibet.
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I forbindelse med, at gulvet udskiftes, etableres der ved samme lejlighed et varmesystem med konstant grundopvarmning på
ca. 12 grader ved vandbåren
gulvvarme.
Som supplement til grundvarmen etableres el-forsynede konvektorer til midlertidig
opvarmning af kirken til min.
18 grader i forbindelse med
gudstjenester og arrangementer.

Nyt varmesystem

Kirkens gamle og utidssvarende el-varmesystem udskiftes. I stedet etableres der et
nyt luft/vand varmepumpeanlæg. Varmepumpens ude-del placeres nord for kirken, hvor der ikke afholdes begravelser.

Lofter og træværk

Bjælkelofter i kor, skib, våbenhus og tårnrum, samt ind- og udvendige døre males
i nye – og lysere, neutrale farver, som
”løfter” kirkerummet.
Fortsætter på næste side ➤
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INVENTAR
omfatter:
Våbenhuset

Våbenhuset renoveres, så den fremstår
smuk og enkel, og bliver igen kirkens indgang.

Altertavlen

Elisabeth Jerichau Baumanns smukke maleri, er Blåhøj kirkes DNA og signatur, og
den bevares naturligvis. Dog males rammen omkring billedet, i samme farve skala
som kirkens øvrige nye farver. Den murede
konsol fra 1977, hvorpå billedet står, nedbrydes, så koret kommer til at virke ”lettere”.

Alterbord

Der opføres et nyt alterbord af vandskuret
murværk med bordplade af massiv eg.
Bordpladen løftes visuelt ved hjælp af afstandsstykker af poleret messing, så den
synes at svæve over det massive alterbord.
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suelt løftes fra gulvet og helheds indtrykket bliver lettere.
Alterskranken farvesættes og
malerbehandles.

Prædikestol

Alterskranke

Den eksisterende alterskranke fra 1877 afkortes let, så formen ændres fra hesteskoform til halvcirkulær. Håndliste, fodrem og
de karakteristiske drejede balustre bevares,
men der udføres ny underdel og nye knælepuder. Den nye underdel udføres med
fritstående ben, således at alterskranken vi-

Prædikestolen bevares, men
sænkes et par trin. Eksisterende
håndliste og balustre genanvendes. Prædikestolen farvesættes og malerbehandles.

Bænke

De eksisterende bænke bevares uændret,
dog øges sædedybden for bedre siddekomfort. Bænkene malerbehandles og får
nye hynder.
Fortsætter på næste side ➤
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Belysning

Kirkens nuværende messingkroner bevares.
De gamle messing væglamper erstattes af
nye armaturer placeret på loft over bænkerækker.

Orglet

Orglet farvesættes og malerbehandles.

AV-udstyr

Kirken får moderne AV-udstyr med projekter og højtaleranlæg, som også kan bruges
fra tårnet.
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Vi glæder os rigtig meget til at komme i
gang – og endnu mere til at det står færdigt til glæde og bedste for menigheden i
Blåhøj. For vi får en smuk kirke med nye
og optimerede muligheder for et godt
kirkeliv.
Karin Engmarksgaard
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NB! Ændring i gudstjenestetider:
I forbindelse med lukning af Blåhøj kirke i perioden
januar-august, og hvor gudstjeneste afholdelse følgeligt er i
Filskov kirke, er det besluttet,
at gudstjeneste tidspunktet i perioden er kl. 10.00.
Aften gudstjenester er fortsat kl. 19.30.
Gudstjenester ved aﬂøsninger er fortsat kl. 9.00
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BABYSALMESANG
SOGNEAFTEN

EFTERÅRS
KONCERT

ST

AFTENSANG

FORÅRS
I BLÅHØJ OG FIL
VED SONJA KONGSTED

BABYSALMESANG
for 0-12 mdr.

BABYsalmesang er for alle babyer mellem
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.
Vi synger, danser, lytter til musik, puster sæbebobler, leger med fine tørklæder,
går på opdagelse i kirken og meget mere.
Målet er:
• at baby og den voksne sammen får en sanseoplevelse i kirkens rum.
• at baby og den voksne møder nogle af kirkens salmer og oplever glæden ved at lytte til
dem/ synge dem.
• at baby og den voksne sammen får et pusterum fra hverdagen fyldt med nærvær.

BABYsalmesang Onsdage kl. 9.30 - 10.15
Uge 8 d. 20/2:
Uge 9 d. 27/2:
Uge 10 d. 6/3:
Uge 11 d. 13/ 3:
Uge 12 d. 20/3:

Filskov Kirke. Uge 13 d. 27/3: Filskov kirke.
Filskov kirke. Uge 14 d. 3/4: Filskov kirke.
Filskov kirke. Uge 15 d. 10/4: Filskov kirke
Filskov kirke. Søndag d. 14/4:
Filskov Kirke. Afslutning kl. 10.30 med Familiegudstjeneste i Filskov kirke.

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

16

TILBUD

DET ER

GRATIS

KAFFE
OG TE
BAGEFTER

SÆSON

SKOV KIRKER
MINISALMESANG
for 1- til og med 3 år.

MINIsalmesang er for alle børn fra 1 år til og
med 3 år i følge med en voksen. Vi synger og
danser, leger og sanser.
Målet er:
• at barnet og den voksne sammen kan opleve
glæden ved sang og musik i leg og bevægelse
• at barnet (og den voksne) gennem sang, salmer, leg og bevægelse møder nogle af bibelens fortællinger.
• at barnet (og den voksne) bliver kendt med og
fortrolig ved kirkerummet.
• at vi sammen får et musikalsk pusterum fra
hverdagen, med barnet i centrum.

MINIsalmesang Tirsdage kl. 16.15 - 17.00
Uge 10 d. 5/3:
Uge 11 d. 12/ 3:
Uge 12 d. 19/3:
Uge 13 d. 26/3:
Uge 14 d. 2/4:

Filskov kirke.
Filskov kirke.
Filskov Kirke.
Filskov kirke.
Filskov kirke.

Uge 15 d. 9/4: Spaghettigudstjeneste i Filskov kirke kl. 17.00
Søndag d. 14/4:
Afslutning kl. 10.30 med Familiegudstjeneste i Filskov kirke.

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

TILBUD

DET ER

GRATIS

FRUGT
OG VAND
BAGEFTER
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Minikonﬁrmand
2019
Januar 2019 er der opstart
for nye Minikonﬁrmander i Blåhøj og Filskov.

FILSKOV - begynder onsdag den 23. januar 2019
BLÅHØJ - begynder torsdag den 24. januar 2019
Minikonfirmandundervisning er et gratis og
frivilligt tilbud for alle elever i 3. klasse i Blåhøj
og Filskov. Undervisningen ligger efter skoletid.
Minikonfirmandundervisning for børnene i
Filskov foregår denne sæson i Filskov kirke
(pga. sammenfald af arrangementer
i konfirmandstuen onsdage).
Minikonfirmandundervisning for børnene i
Blåhøj foregår som vanligt i konfirmandstuen.
Som minikonfirmand laver vi mange spændende
ting: Vi bygger figurer, laver ﬂotte billeder,
hører historier fra bibelen, ser film, synger sange
– leger sjove lege – og meget meget mere.�

Hele forløbet afsluttes med

EN FESTLIG SPAGHETTI GUDSTJENESTE
DEN 9. APRIL KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE,
hvor minikonﬁrmanderne får overrakt et diplom
og en lille ting til minde.
Du får brev fra os når vi nærmer os januar,
og i brevet fortæller vi nærmere om tidspunktet
og måden at komme til konfirmandstuen.
Kærlig hilsen
Sonja og Karin
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HØSTGUDSTJENESTE
FILSKOV
OG
BLÅHØJ
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”

Og det skete i de d
at der udgik en bef
kejser Augustus...
Mere behøver vi ikke at
høre, før billederne begynder at folde sig ud: Barnet i
stalden, hyrderne på marken, en dybblå himmel tindrende fuld af stjerneskær
og englesang.
Juleevangeliets ord er om nogle vokset
ind i hjertet på os. Og vi kan de ﬂeste af
ordene udenad.
Men alt forandrer sig – selv juleevangeliet!! Da jeg var barn, lød denne linje ikke
helt som i dag. I stedet for et ”og” begyndte det hele med et ”men”: ”Men det skete i
de dage …”.
Jeg savner det ”men”!! Det er bare et lille
ord, men det gør den store forskel. For i
det ”men” ligger menneskets hele håb. Det
er håbets ”men”.

”

fortæller om noget, der er sket os. ”Det er
alt sammen meget godt, men …”, siger vi,
når vi har fået nyt hus, ny bil, nyt job; men
der er lige en bagside…

”Det skulle være så lykkeligt, men så …”
siger vi, når ham vi har giftet os med overraskende nok viser sig at være et ganske
almindeligt menneske, med sine almindelige menneskelige fejl.
”Jeg holder meget af hende, men …”, siger
vi, når en veninde ikke lever op til vores
forventninger om, hvad veninder skal.
”Åh det sku’ være så godt, men så det faktisk skidt”, siger vi, denne verdens Larsener.
Men det er et højest uevangelisk men. Det
er det ”men”, der hele tiden vil trække fra i
livet. Det ”men”, der rummer vores skuffelse, vores bitterhed eller bristede drømme.
Vi blev født til at håbe på et paradisisk liv,
men da det viste sig, at det var jorden, vi
blev født på, som mennesker og ikke som
små guder, da slog men’et sine klør i os,
og kradsede os med sine hvasse negle.

”Men der er et ”men” ved den historie”. Sådan siger vi indimellem til hinanden, når vi
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dage,
faling fra
Når vi kender dette skarpe ”men”, hvordan
kan man så sige, at ordet ”men” i juleevangeliet rummer menneskets hele håb??
Det kan jeg sige, fordi dette evangeliske
”men” er af en helt anden art. I stedet for
det ”men”, som vi ofte bruger, når der skal
trækkes fra i livet, så lægger det evangeliske ”men” altid noget til livet. Det er det
”men”, som nok på sin egen måde begynder i Paradiset, men som altid tager udgangspunkt og siges netop på det sted,
hvor mennesket lige nu er stedt: I mørket

– i sorgen – i smerten – i ørkenen – i ligegyldigheden – i døden.
Det evangeliske ”men”, er det ”men”, der er
det store lys, der skinner for dem, der sidder i mørkets land. Det er det ”men”, der
slukker julesorgen, læger alle smerter, får
ørkenen – de øde vange til at blomstre
som rosengården, der får kærligheden vristet ud af ligegyldighedens favntag. Og
som slutteligt får livet til at opstå af døden.

´Glædelig jul'
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ARRANGEMENTER
■ ONSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT

HANS JØRN ØSTERBY OG MAJ-BRITT VIBE DØRKEN

Julekoncerten er GRATIS

Maj-Britt Vibe Dørken Har igennem de sidste 15 år sunget i forskellige gospelkor.
Hun er fast korsanger i det anerkendte ”Opstand Gospel Choir”, hvor hun bl.a. har opvarmet for Kirk Franklin i Forum Kbh, men har også medvirket i andre kor som f.eks.
”Gunnertoft Gospel Choir”. Mest kendt er hun måske for sin rolle som solist og forsanger i orkestret "Himmelblå" der igennem de sidste 14 år har udgivet 3 CDer og spillet
deres egne inspirerende fortolkninger af de gamle salmer rundt om i landets kirker. (Se
evt. mere på http://himmelblaasalmer.dk eller https://www.facebook.com/himmelblaasalmer

Hans Jørn Østerby Har optrådt i mere end 30 år, både som sanger og sangskriver og som tryllekunstner, bugtaler m.m. Han har lavet et utal af kirkekoncerter og
forestillinger i kirker både i Danmark og i udlandet. (Se evt. mere på http://hjosterby.dk)

Sammen laver Maj-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby
60 minutters intens, stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med både de kendte og elskede julesange og carols,
men også med noget af det knapt så kendte. Maj-Britt er
leveringsdygtig i det smukke og nænsomme, og Hans Jørn
byder ind med viser og sange om julen - også når den ses
fra en anden side end den mest almindelige.

■ TIRSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
Julen bliver sunget ind i Blåhøj kirke ved de 9 læsninger.
Medvirkende: Lokale læsere, Blåhøj kirkes børnekor.
Spirekoret fra Filskov friskole, elever fra Billund Kulturskole.
Efter arrangementet bydes der på gløgg i tårnet.

■ DEN 30. DECEMBER - JULESØNDAG KL. 10.00 I BLÅHØJ KIRKE

SALMESANGSGUDSTJENESTE ”ØNSK EN JULESALME”
Det bliver en gudstjeneste med søndagens læsninger, men
med fokus på salmesang, og hvor menigheden får mulighed for at vælge deres yndlings julesalme.
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ARRANGEMENTER
■ MANDAG DEN 31. DECEMBER - KL.13.30 I FILSKOV
■ MANDAG DEN 31. DECEMBER - KL. 15.00 I BLÅHØJ

NYTÅRSGUDSTJENESTER I BLÅHØJ OG FILSKOV
Efter gudstjenesterne ønsker vi godt nytår
med champagne og kransekage.

■ ONSDAG DEN 23. JANUAR KL. 13.00-14.30 I FILSKOV
■ TORSDAG DEN 24. JANUAR KL. 14.10-15.40 I BLÅHØJ

OPSTART MINIKONFIRMANDER JANUAR 2019
Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud for alle 3. klasses
elever i Blåhøj og Filskov. Tilbuddet ligger lige efter skole.
Undervisningen for Filskov foregår i år i Filskov kirke.
Undervisningen for Blåhøj foregår i konfirmandstuen.
Som minikonfirmand laver man mange spændende ting:
Vi hører historier fra bibelen, vi maler fine billeder, vi bygger ting,
vi synger sange, ser film, og meget mere.
Hele forløbet sluttes med en festlig ”Spaghettigudstjeneste”
tirsdag den 9. april kl. 17.00 med præmie overrækkelse
og efterfølgende fællesspisning.
Du får brev fra os, når vi nærmer os januar.

■ SØNDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

KYNDELMISSE GUDSTJENESTE
Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs gennem vinteren.
I glæde over, at lyset er på vej tilbage holder vi en
stemningsfuld lysgudstjeneste med ord til eftertanke.
Kirken vil være fyldt med levende lys.

■ ONSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 9.30-10.15 I FILSKOV KIRKE

OPSTART BABYSALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
BabySalmesang er et gratis tilbud for alle babyer i alderen 0-12 mdr.
og deres forældre/bedsteforældre.
Forløbet strækker sig over 8 gange onsdag formiddage og
afsluttes med en familiegudstjeneste den 14. april.
Læs nærmere i bladet for datoer på side 16.
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR: KL. 19.30 I BLÅHØJ MULTIHUS

SOGNEAFTEN MED ESBEN KJÆR
”Sorgen er en kraft”
Sogneaftenen er GRATIS
Esben Kjær er journalist, forfatter og radiovært. Foredraget ”Sorgen er en Kraft”, holdes
på baggrund af hans bog fra 2016: ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde”.
”Det interessante ved sorg er ikke, at den gør så ondt. Det interessante er, hvordan
den kommer til at ændre alt, hvad vi tænker og tror om livet – hvem vi er som mennesker, resten af vores liv”.
Sådan siger journalist og P1-vært Esben Kjær, efter at han mistede sin syv-årige søn
Sebastian til kræft. Han er forfatter til bestselleren ”Min usynlige søn – kunsten at
leve med sine døde resten af livet” (Gyldendal 2016) – en delvist personlig, delvist
research-baseret bog, der samtidig er en krads kritik af vores fattige forhold til døden.
Esben nøjes ikke med at se sorg som et terapeutisk problem, der skal løses, men beskriver
som noget nyt sorg som en transformerende kraft, der ændrer alle aspekter af folks liv. Og
som vi derfor skal forme. Og vi skal gøre det i samarbejde med de døde. De går nemlig ikke
væk, de lever videre indeni os – som en skabende kraft. Vi kommer med andre ord til at
have et levende forhold til de døde resten af vores eget liv.
Det var i øvrigt Sebastians dengang 10-årige storebror David Cozmo, der ved at tegne sin
lille bog ”Hvordan man har en usynlig bror” satte hele rammen om, hvad familien i dag
tænker og tror om Sebastian – og som inspirerede til tankerne i ”Min usynlige søn”. Tro er
nemlig nødt til at være konkret.

■ TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 16.15-17.00 I FILSKOV KIRKE

OPSTART MINISALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
MiniSalmesang er et gratis tilbud for alle børn i alderen 1 år til og med 3 år
og deres forældre/bedsteforældre.
Forløbet strækker sig over 5 gange tirsdag eftermiddage og
afsluttes med en familiegudstjeneste den 14. april.
Læs nærmere i bladet for datoer på side 17.

■ SØNDAG DEN 10. MARTS KL. 14.00 I FILSKOV FDF MULTIHUS

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

ÆRK tet
BEMsten er flyett

ihus
tjene
Guds FDF Mult
til
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Pga. Lalandia Cup fastelavns søndag, holder vi
fastelavnsfest ugen efter – den 10. marts.
Vi indleder i FDF Multihuset med fastelavnsgudstjeneste, og derefter er der fastelavnsfest.

ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE OG
AFSLUTNING FOR MINIKONFIRMANDER I BLÅHØJ OG FILSKOV
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde, og
holder en festlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning.
Arrangementet slutter ca. kl. 18.30

■ ONSDAG DEN 10. APRIL KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

PÅSKEKONCERT
MED LISE PETERSEN
Påskesalmerne i ny forklædning.
I den folkelige bevidsthed kan påskesalmerne ofte
stå i skyggen af de populære julesalmer. Men til
påskekoncerten med Lise Petersen bliver påskesalmerne trukket frem i lyset og opstandelsesbudskabet får en helt ny rytmisk lyd inspireret af folk,
akustisk pop og nordisk visetradition.
Dramatiske salmer
“Påskesalmerne er ofte voldsomme og stærke i deres billedsprog. Flere af salmerne
kredser om store og tunge emner som liv, død og skyld, og det kalder jo på dramatiske musikalske virkemidler”, siger Lise Petersen og fortsætter: "Men samtidig rummer
salmerne også lyset og håbet, og det skal vores musik naturligvis også afspejle. Påskens drama er kulminationen på det, der begynder med barnet i krybben og fører
frem til den tomme grav påskemorgen, og ingen er bedre til at formidle den rejse ind
i mørket og ud i lyset end de gamle salmedigtere. I påskesalmerne bliver det store
drama nemlig ikke bare en fjern fortælling, men personligt og nærværende”, forklarer
Lise Petersen.
Påskekoncerten i Filskov kirke med Lise Petersen er en stemningsfuld musikalsk optakt til påsken der rammer alle aldre og kommer vidt omkring følelsesregistret.
Med sig til koncerten har Lise Petersen en dygtig kvartet af professionelle musikere:
Jacob Worm (guitarer), Lasse Kobbersmed (tangenter), Jesper Smalbro (kontrabas) og
Keld Bräuner (slagtøj).
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ KIRKE:
25/8: Oscar Nygaard Christensen
9/9: Amalie Sønderby Pedersen
28/10: Thor Redsted Monberg

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
27/7:
21/8:
11/10:
4/11:
8/11:

Anna Jensine Sørensen
Tommy Christensen
Finn Ejvind Andersen
Svend Aage Therkelsen
Svend Otto Lykkehåb Jensen

■ DØBTE I FILSKOV KIRKE:
5/8:
9/9:
9/9:
30/9:
30/9:
21/10:
21/10:
11/11:
25/11:
25/11:

Emma Overgaard Petersen
Olivia McKenzie Rosengreen
Valdemar Moff Hebda Mertz
Oliver Bjerg Madsen
Jakob Bjerg Madsen
Rosa Müller Guttesen
Naya Gregersen Thougaard
Lærke Damgaard Nissen
Liam Würtz Rasmussen
Victoria Lykke Rabæk Henriksen

■ VIEDE/ VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:

NB! NB! NB!

I forbindelse med den nye
”Persondata-forordning” à 25. maj 2018,
er det kun de navne hvorpå der
foreligger en skriftlig ”Samtykke-erklæring”, fra pårørende, at navne på: Døbte,
viede, døde sættes i kirkebladet.
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11/8: Christina Engsig Nielsen
og Claus Engsig Nielsen
11/8: Rikke Guldbrand Duedahl
og Jesper Guldbrand Duedahl

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
28/6:
12/8:
19/8:
23/8:
4/10:
6/10:
10/11:
16/11:

Tage Tofte
Erik Larsen Fjordvald
Søren Peter Edvard Rasmussen
Inger Bentine Storm Madsen
Bodil Hjortkjær Nissen
Anna Kirstine Møbjerg
Aage Skaarup Mortensen
Inge Lise Hundebøll

2014
2018
INDRE MISSION
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
i missionshuset, Omme Landevej 8, Filskov.

ENHVER ER
VELKOMMEN

MARTS

DAG:

DATO:

MØDE:

Torsdag

06-12

IM Årsfest
(Husets fødselsdagsfest)

Ved Metha Sørensen,
Medlem af
IM Hovedbestyrelse

Mandag

17-12

Adventsfest og familieaften
ved Børneklubben
Juletræet pyntes.

Ved egne kræfter

Fredag

28-12

Julefest

Ved Karsten Langdahl, Lærer
på Frøstruphave efterskole

DAG:

DATO:

MØDE:

Tirsdag

08-01

Evangelisk Alliances bedeuge

Onsdag

09-01

Evangelisk Alliances bedeuge

Torsdag

10-01

Evangelisk Alliances bedeuge

Torsdag

17-01

Ydermissionsaften

Torsdag

24-01

Soldatervennerstævne

Torsdag

07-02

Møde

Ved Jørgen Johansen

Torsdag

21-02

Møde
Indsamling til det lokale
IM arbejde

Ved Frank Kristensen,
Ødsted

Torsdag

07-03

Møde og generalforsamling
for Filskov IM

Ved Sten Frøjk Søvndal,
Sognepræst i Grindsted

Torsdag

14-03

Kreds kvindedag kl. 14:00.
Efterfølgende møde for alle
kl. 19:30. - Mødet er i Vorbasse

Fredag

22-03

Familie lejr på Holmsborg

Lørdag

23-03

Familie lejr på Holmsborg

Søndag

24-03

Familie lejr på Holmsborg

For yderligere info, Kontakt
formand Jakob Kristensen,
telefon 7534 4343, mobil 2078 2126
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov
Indre Mission. Hvis man ønsker at være
med i sådan en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og
om hvornår disse mødes.

2019

Ved Jens Peter Rejkjær,
Generalsekretær BDM

Mere info følger

■ Børne- og Juniorklub med tilknytning
til Filskov Indre Mission.
■ For børn i alderen 5 år til 3. klasse er
der hver anden mandag eftermiddag
Børneklub.
■ For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse
er der Juniorklub.
Mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen,
telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER
GUDS
TJENESTER

2/12: 1. søndag i advent

10.30

09.00

9/12: 2. søndag i advent

Ingen

09.00 (Karl Lund)

16/12: 3. søndag i advent

10.30

Ingen

23/12: 4. søndag i advent

Ingen

10.30

24/12: Juleaften

14.00

16.00

25/12: Juledag

10.30

09.00

26/12: 2. juledag

Ingen

10.00

30/12: Julesøndag

10.00 Salmesangsgudstj.

Ingen

31/12: Nytårsgudstjeneste

15.00

13.30

Lukket

10.00

13/1: 1. s.e. Hellig 3 konger

6/1: Hellig 3 konger

Lukket

09.00 (Karl Lund)

20/1: 2. s.e. Hellig 3 konger

Lukket

10.00

27/1: 3. s.e. Hellig 3 konger

Lukket

10.00

Lukket

19.30 Kyndelmisse

10/2: Sidste s.e.H.3.k

3/2: 4. s.e. Hellig 3 konger

Lukket

10.00

17/2: Septuagesima

Lukket

09.00 (Karl Lund)

24/2: Seksagesima

Lukket

10.00

Lukket

10.00

Lukket

14.00 (FDF Multihus)

3/3: Fastelavn:
10/3: 1. søndag i fasten
(Fastelavns gudstjeneste)

17/3: 2. søndag i fasten

Lukket

10.00

24/3: 3. søndag i fasten

Lukket

10.00

31/3: Midfaste

Lukket

19.30

Lukket

10.00

7/4: Mariæ bebudelse

KIRKEKAFFE: Filskov menighedsråd har besluttet, at der er kirkekaffe
ca. en gang om måneden efter gudstjenesten i Filskov Kirke.

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:

Søndag den 23. december... kl. 14.30
Torsdag den 31. januar............ kl. 10.15

REDAKTION

Torsdag den 28. februar ......... kl. 10.15
Torsdag den 28. marts ............ kl. 10.15

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af marts 2019
skal aﬂeveres i begyndelsen af marts 2019 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

